OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
5. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 11.02.2014 ob 17.00 uri v prostorih Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

PRISOTNI:

ODSOTNI:

Igor ADŽIČ, Marjan BALAŽIC, Martin DUH, Jožef FERČAK,
Alojz FORJAN, Dušan, HORVAT, Srečko HORVAT,
Alojz Ladislav HORVAT, Štefan PERŠA, Slavko PETEK, Jožef RUŽIČ,
Marjan SMODIŠ, Alojz SRAKA, Bojan VEREŠ, Genovefa VIRAG,
Matej ZAVEC, Bojan ŽERDIN, Štefan ŽIŽEK.
/

PRISOTNI
OSTALI
VABLJENI:

Venčeslav SMODIŠ-direktor občinske uprave, Štefan ČINČ-računovodja v občinski
upravi.

SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci.
Župan dr. Matej GOMBOŠI je pozdravil vse prisotni in predlagal v sprejem dnevni red, kot je bil
posredovani na vabilu za sejo. Pojasni sklic izredne seje občinskega sveta.
Razlogi za sklic te seje so bili, da se nadaljuje postopek sprejema proračuna občine Beltinci, ker
ni bil sprejeti v prvem branju na 28. Redni seji Občinskega sveta, ki jebila 28.01.2014. Sprejetje
proračuna je pomembna in nujna zadeva, ker želimo da se postopek nadaljuje. Seja – izredna je
bila sklicana v roku 7 dni po zadnji seji kot to veleva poslovnik, sam postopek pa še doda in
spomni prisotne pa je enak kot smo ga imeli pred dvema letoma, ko smo obravnavali popravljeni
predlog proračuna za leto 2012.
Nadalje ugotavlja, da je prisotnih 19 članov občinskega sveta, svet je sklepčen in lahko nadaljuje s
svojim delom.
Svetnik Slavko Petek postavlja proceduralno vprašanje in sicer ga zanima, zakaj je prišlo do sklica
izredne seje, na podlagi 22. člena poslovnika se izredna seja skliče za odločanje o nujnih zadevah,
ko ni pogojev za sklic redne seje. Po elekronski pošti, ki so jo prejeli 06.02.2014 je bilo navedeno,
da je proračun nujna zadeva, kar ne drži, ker je odlašal župan z sejo do januarja 2014-zadnja
redna seja je bila oktobra lansko leto. V kolikor bi bila nujnost sprejetja proračuna, bi to bila že
prejšnja redna seja sveta. razlogi za todejstva, da žuan ni sklical seje 3 mesece, bi bila tudi redna
prejšnja seja sveta.
Župan dr. Matej Gomboši ponovno pove, da so odgovor dobili v uvodu in tudi v pisnem pojasnilu
iz 06.02.2014 in dodaja, da proračun je nujna zadeva in si ne želimo zastojev v tem postopku,
nadaljuje se z razpravo, kot poslovnik veleva.
Svetnik Igor Adžić pove, da izvajanje gospoda Petek Slavka in gospoda župana, kar se tiče
zakonskih podlag. Proračun v kateri koli obravnavi, poslovnik OS na začetku 22. člena opredeljuje
v začetku kaj bi naj bile oz. kaj je nujnost sklica izredne seje, nerodno pri tem je, da se v njegovih
očeh dramatizira pomembnost. Sam je na občino poslal vprašanje in dobil pavšalni odgovor,
meni, da je predlagatelj proračuna župan, svetniki pa so tisti, ki odločajo. Nerodno se mu v tem
primeru zdi to, da je izredna bila sklicana v enakem času, kot bi lahko bila sklicana tudi redna
seja, s tem, da bi svetniki imeli dodatno še točko – pobude in vprašanja, župan pa svojo točko –
dogajanja in poročilo. Poleg tega zakon opredeljuje, da so seje najmanj 4 x letno, zgornji limit pa
ni določen. Meni, da je bilo bistveno dovolj časa, da se skomunicira in pripravi redna seja, kot bil
lahko danes bila.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18. PROTI: 0.
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Sklep št. 361/V:
Sprejme se dnevni red 5. Izredne seje občinskega sveta Občine Beltinci in sicer:
1. Popravljeni predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2014- 1. obravnava.

AD 1 - Popravljeni predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2014- 1. obravnava
Po uvodnih besedah, ki jih prisotnim poda župan dr. Matej Gomboši, računovodja Štefan Činč
poda obrazložitev popravljenega predloga proračuna.
Svetnica Gena Virag pove, da je prejšnji seji, 28. redni predlagala, da se v proračun vključi
ureditev turistične hišice v Bratoncih v višini 40.000,00 evrov iz že znanih razlogov. Njena zahteva
je upravičena v dobro vseh krajanov Bratonec in občanov Občine Beltinci.
Svetnik Jože Ružič pove, da glede na to, da so bile na prejšnji 28. redni seji, bile dane smernice za
spremembo proračuna in njegovih postavk in le-te niso bile v celoti upoštevane podajajo svetniki –
preda županu listo s podpisi 12 članov občinskega sveta še enkrat predloge sprememb in
dopolnitev proračuna za leto 2014 (priloga predlogov). Ob koncu doda, da smatrajo, da s temi
spremembami ni ogrožen noben projekt, niti regionalne spodbude kot tudi dodatno zadoževanje
tako ne bo potrebno.
Računovodja Štefan Činč poda odgovore na predloge svetnika Jožeta Ružiča s sopodpisniki. Glede
sofinanciranja KS-ov smo na GURS-u zaprosili, če je možno da se izve kolikšna bo odmera po
zakonu o davku na nepremičnine po k.o.-jih, vendar pa še ni ključa, kao se bo med krajevne
skupnosti le-ta razdeljeval. Dejstvo je, da bo znesek nižji kot je bilo nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, saj ima ta drugačne temelje, o tem bo pogovor tekel na sestanku s
predsedniki krajevnih skupnosti, ki je sklican za drugi teden. Doda pa še, da bo sam zakon o
nepremičninah za seboj vlekel tudi odlok, kar bo potem tam rešeno. Če ne vežemo financiranje
krajevnih skupnosti na določen vir je to lahko tudi ta davek. Glede tekoče proračunske rezerve pa
je to postavka, ki je oblikovana po zakonu o javnih financah in jo predlagamo že več let zapored in
ni nič novega. Kar pa se tiče omejitev je pa stvar dogovora in če želijo biti sproti obveščeni in
sproti spremljati, je lahko temu posledično vsak mesec rebalans proračuna. Vsi predlogi bodo
obravnavani na matičnih odborih, kjer se bo na podlagi realizacije pokazalo, kar se lahko iali ne
more zniževati ali zviševati. Prav tako bodo matični odbori povedali, če pri projektih, ki so uvrščeni
v načrt razvojni programov zniževati zneske ali ne.
Župan dodatno pojasni, da ni res, da so Beltinčani proti ureditvi centra, prav tako ne drži tistih
100.000 evrov, kar omenjajo predlagatelji sprememb za pooblastilo ob spremembi vrednosti
posmeznega projekta v NRP – to potem pomeni, da določenih tako želenih cest in pločnikov pač ne
bo zajetih in ne bodo tudi narejeni. Po zadnji seji je prišlo do precej odzivov iz različnih strani – eni
so veseli in bi radi, da se center uredi, drugi pa so bili zgroženi nad tem, kaj se na seji sveta
dogaja, kako se takim projektom nasprotuje. Če menijo, da regionalne spodbude niso ogrožene, se
motijo – ogrožene so. Ta projekt nam lahko prinese 620.000 evrov. Predlog navajajo, da se to
zamenja z projektom tribune in tako naprej-prisotne spomni, da je na začetku mandata na eni od
sej sam predlagal projekt tribune, da bi ga bilo možno sofinancirati, ko je bilo vse pripravljeno in
takrat se je namenoma vse porušilo in sedaj pa več sofinanciranje ni možno – to so gola dejstva.
Ni res, da se bo vso zelenje in drevesa glede centra Beltinec porušila, temu ni tako. Vabi vse, ki jih
ta projekt zanima, da si ga ogledajo, prav tako smo javno objavili informacije glede centra in tudi
fotografije. Danes je splošna razprava na popravljeni predlog proračuna, potem bodo vsi predlogi
šli na odbore v času javne razprave in do sprejetja v drugem branju, se bodo spremembe in
dopolnitve tudi pregledale.
Svetnik Štefan Perša kot je že kolega svetnik Jožef Ružič povedal, je potrebno določene postavke
spremeniti. Pogovori kot so že povedali in razgovori se bodo v razpravi še vršili, prava odločitev je
tudi, da se bodo krajevne skupnosti sestale na to temo in da se bodo pogovorili. Iz predloga
proračuna izdvaja – na strani 102 – prometna infrastruktura je sicer vse lepo zapisano, KSrekonstruckija poljske poti 156.000 evrov, ks -i vzdržavalna dela poljske poti – v pripravi – tu so
napisane, bilo pa mu je obljubljeno takrat ko se gradil most in kolesarska steza Beltinci-Ižakovci,
ker je ves promet potekal po tej cesti (po renojcah), da se bo to uredilo, saj je cesta popolnoma
uničena- če je v tej postavki to mišljeno, naj se dopiše. Nadalje na strani 104 – promocija turizem
in gostinstvo – je zelo velik znesek – tu je tudi center noter in Lipa, pa tudi KS-i – investicija – KS
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Bratonci in ks Ižakovci – to je verjetno ta predlog upoštevan. Prosi, da je za ZTK zapisano ne za KS
Ižakovci. Bil je projekt kot so se na odboru že o tem pogovarjali, pa je izpadel – namreč priveze bo
potrebno urediti in najti zanje tudi neka sredstva – to bi lahko bilo tu vsebovano. Te zadeve so zelo
pomembne, saj se turizem v naši občini še kako prodaja. V tej gospodarski in finančni krizi kot je
država daje svetniška skupina Nsi predlog in pobudo, da se v letošnjem proračunu naj ne bi
občina zadolževala in jemala kredita – drugače o tem predlogu ne bodo danes glasovali.
Računovodja Štefan Činč glede poljskih poti in turističnih objektov so postavke KS-ov -proračun
vključuje vseh 8vasi. Prvi predlogi te faze do popravljenega predloga so predlogi posameznega
predsednika krajevne skupnosti, pričakuje se, da bodo predlagatelji podati obrazložiotve da se bo
videlo, kaj se bo iz teh postavk lahko delalo.
Župan dr. Matej Gomboši svetniku Štefanu Perši odgovori, da glede ceste (po Renojcah) je zadeva
že dogovorjeno, da se bo uredilo, vendar pa je potrebno počakati, da se vreme pomiri in se bo
potem cesta popravila, saj je res zelo uničena.
Svetnik Marjan Balažic želi in upa, da bodo z demokratično voljo stvari uredili in prpeljali
proračun do drugega branja. Proračunsko rezervo razume tako, da je to rezerva za čase, ko se
lahko pripetijo ujme, naravne nesreče, kot smo to lahko spremljali v teh tednih in dneh drugod po
domovini, ko so ljudje izgubljali svoje domove, gozdove, nekateri tudi svoja življenja. Tudi mi smo
na območjih, kjer smo v preteklosti že doživljali krizne situacije, ko so nas pestile suše, zavedamo
se tudi, da nimamo visokovodnih nasipov in vemo, ka se lahko zgodi ob razlitju reke Mure.
Nadalje še pove, da v zadnjem mandatu spoznavamo, da vedno bolj tiste projekte, ki so manj
verjetni želimo, tiste pa, ki so ponujeni, da jih lahko dobimo pa nekako odrivamo. Želi, da se ti
projekti speljejo do konca, ki jih v občini še imamo odprte, vprašanje je tudi kaj in kako bo v
naslednji finančni perspektivi. Prisotne spomni na to, koliko dobrih projektov se je skupaj z
občinsko upravo izpeljalo, kar nekaj milijonov evrov je prišlo na to območje in iz tega sledi, da je
dosti ljudi imelo kruh ter nenazadnje smo spodbujali in pomagali tudi našim podjetnikom.
Svetnik Srečko Horvat ugotavlja, da predlagani popravljeni proračun ni popravljen. To je zanj
zavajanje saj niso upoštevani predlagani predlogi kar so podali na prejšnji seji sveta. Dodatno
ugotavlja, da so črtane postavke, katerih črtanje niso predlagali. Predlog zadolževanja tudi
nikakor ne zagovarja, predlog proračuna tudi ni usklajen s krajevnimi skupnostmi, saj se župan
še do danes ni sestal z njimi kljub prošnji. Spremenjena postavka v zvezi z obrtno cono je naravno
smešna in zato ponovno predlaga, da se v proračunu rezervirajo sredstva 500.000,00 evrov za
ureditev komunalne infrastrukture v naši edini obrtni coni, ki jo v občini imamo in ki je legalna
(kljub temu da naj bi nekdo naročil med ljudmi telefonsko anketo o tem, katero obrtno cono od
treh podpirajo). Ker pa ta predlog, ki ga je že na 28. redni seji podal ni bil upoštevan v tem
predlogu, za proračun ne bo glasoval.
Župan dr. Matej Gomboši pove, da je bilo zelo dosti varčevanja že bilo v prvotnem predlogu na
postavkah, ki jih omenja. Vsa nadaljnja nižanja, ki jih nekaterih forsirajo, bo imelo velik vpliv na
delovanje občinske uprave. Imamo dosti projektov ki jih želimo pripeljati do konca, to pa bo potem
bistveno oteženo. Sestanek predsednikov KS-ov pa je sklican in tega ne želi več ponavljati.
Svetnik Jožef Ferčak – na kratko pove stvari, ker je na prejšnji seji zaprosil župana za sklic
sestanka predsednikov KS-ov in tega še do sedaj ni naredil. Sicer danes je za drugi teden sklican
sestanek, pa vendar so se predsedniki srečali na 4. redni seji koordinacijskega sveta predsednikov
KS-ov v vaškem domu Dokležovje in kjer sta manjkala (in sta se opravičila) predsednika KS
Ižakovci in KS Gančani. Prebere sklepe koordinacijskega sveta prisotnim (priloga).
Na sestanku predsednikov KS-ov, ki bo drugi teden, župan pove, se bodo o tem vsem, kar
predlagajo seveda pogovorili in bodo šli skozi sklepe in predloge. Glede priklopov, sredstev po KSih za komunalni prispevek, evidence obstajajo, vemo pa kako pestra je bila zadeva med krajevnimi
skupnostmi ob sprejemu in mora povedati, da se bo potrebno pogovoriti kako enostavno in
čimbolj enakopravno in pravično urediti to, da bo za vse dobro. Vendar pa če bodo šle cene dol
posledično to pomeni tudi manj sredstev v proračunu in manj sredstev za krajevne skupnosti.
Financiranje KS-ov se odvija že po dvanastinah, večji kos ki je bil pa je bil iz nadomestila. Dejstvo
je, da ko sredstva prejmemo na račun jih takoj prenakažemo krajevnim skupnostim, tako da sedaj
novi sistem predlagati in da bi občina zalagala sredstva in jih delila naprej, s tem se ne strinja.
Glede nabave gasilskega vozila, kar omenja Jožef Ferčak, pa je bil dogovor z Gasilsko zvezo
Beltinci, da če se bo v nakup šlo, naj gre v dveh delih.
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Svetnik Alojz Sraka pove, da glede dogovarjanj, pogovarjanj in podobnih zadev bi okrog teme
proračuna morali sedeti in to izvrševati že pred meseci, saj seje ni bilo od novembra do januarja.
Dejstvo je, da je preveč zadev, ki se kopičijo in se potem pregovarja, ne pride do dogovora. Ima
občutek da je občina vedno nekje višje, kot da krajevne skupnosti niso nič vredne. Pa poudari, da
vse, kar se dobrega dogaja v občini se dogaja v večji meri znotraj in v krajevnih skupnostih. Naši
občani, kar marsikdo mogoče ne razume in noče razumeti, bodo v prvi vrsti vaščani in krajani
svojih vasi in potem občani Beltinec. O vsem kar so dvomi, pomisleki, kar so predlogi, spremembe
in tako dalje, bi se morali pogovoriti že zdavno in prej ne pa na izredni seji, ne za mikrofonom.
Glede komunalnega prispevka je bil že trikrat za govornico in prosil, da se pripravi po krajevnih
skupnostih tabelarno koliko je vsaka KS dobila sredstev in koliko je porabila. V njegovih
vprašanjih ni nič spornega ali pa ga nekdo noče ali pa ne razume. Prav tako glede zemljišč in
parcel, tudi to je prosil, da se pripravi tabela in pregled koliko je tega, in do sedaj tega tudi še ni
dobil. Ne potrebuje on to za sebe, ampak želi, da se vsi s tem seznanijo, ker to so pomembne
zadeve. Glede projekta ureditev centra Beltinec je dejstvo to, da ni bilo ne javne razprave, ni
gradbenih dovoljenj kot tudi informacije, kot predstavitev projekta, kar je na spletni strani je
prišlo vendar pa kot meni veliko prepozno. Sam še vedno zagovarja dejstvo, da bi se sredstva
lahko porabila na objektu slačilnic v športnem parku in stadionu, tam bi prišli do dodatnih
delovnih mest in park bi še bolj zaživel. Prav tako pove, da klasičnega mestnega centra ne moremo
v Beltincih imeti, ker je celoten proces »življenja« okrog glavne ceste, ki teče skozi Beltince a to je
že druga tematika. Želi dodati, da naj ostane čimveč zelenja, okrog občine in cerkve pa se stvar
lahko uredi drugače, ne s tako velikim projektom. Ponovno poudarja, da smisel vidi le v socialnem
podjetništvu, saj vse evropske zgodbe govorijo o tem, saj je to edina pot do novih zaposlitev v
lokalnih skupnostih – to je postavka 1420. Še več projektov bi lahko na to temo odprli in pomagali
predvsem težje zaposlivim in iztrošenim, ki nikoli več ne bodo tako produktivni kot so bili nekoč,
imajo pa ideje in še vedno
voljo do dela. Prav tako je zakonsko zahtevano energetsko
knjigovodstvo, če smo občina, ki dobivamo na energetskem področju nagrade in priznanja, v čem
je potem bistvo tega. Tudi sam je prepričan da evropskih sredstev ne bomo izgubili in zaradi tega
ni potrebno tako visokega zadolževanja. Bistveno je, da pobiramo ustvarjalnost ljudi – torej kot je
že povedal socialno podjetništvo, če jih ne bomo podprli in jim ne bomo pomagali, se lahko zgodi,
da bodo odhajali. Torej če bomo sedeli na sestankih in bodo ti sestanki obrodili plodove, potem je
dolgoročni uspeh, drugače ga pa v tem momentu ne vidi še.
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da dialog z krajevnimi skupnostmi že poteka oz. je potekal
tudi med pripravo proračuna, saj so nekateri predsedniki že prišli do njega. Glede gasilskega
avtomobila je že pojasnil, prav tako ni problem priprava seznama po krajevnih skupnostih glede
komunalnega prispevka. Res pa je, da potrebe danes v krajevnih skupnostih zelo različne. Davek
na nepremičnine bomo morali vsi plačevati, tega se je potrebno zavedati, letos je predlog
pripravljen za prodajo tiste lastnine, ki je ne potrebujemo, to je tudi razlog, da bomo plačevali
manj davka. Glede centra Beltinci pa je bilo javno zbiranje ponudb, želja – torej povabilo s strani
občine vsej zainteresirani javnosti- predlogov je precej, torej se ne strinja s tem, da se širijo
dezinformacije, da si je občina vse to izmislila. Prav tako imamo tudi vsa potrebna gradbena
dovoljenja in tudi ostala potrebna dovoljenja, saj smo aktivno sodelovali z zavodom za spomeniško
varstvo. Vsa potrebna usklajevanja so postopek podaljšala in zato nismo mogli prej zadeve
pokazati. Projekti, ki so v NRP-ju morajo biti tudi z sredstvi prikazana v proračunu, saj bomo le
tako, če imamo vse pripravljeno lahko kandidirali na razpisu za pridobitev sredstev – to so pogoji
razpisa. Dodatno še pove župan, da so Beltinci imeli že dolgo časa nazaj trške pravice, zato
Beltinci niso le vas in si tak projekt še kako zaslužijo. Socialno podjetništvo tudi podpira, pogovore
vršimo še naprej, energetsko knjigovodstvo pa tudi že izvajamo.
Svetnik Žižek Štefan se strinja, da je vsak, ki je danes že razpravljal povedal nekaj dobrega, mora
in želi pa pojasniti, nekaj stvari, ki mu niso logične. Kar se tiče zadolževanja in razpisa centra
Beltinci – prejšnjega župana se je vedno obtoževalo, da ni nič na razpisih naredil, zdaj spet ni
dobro, da se je naredilo- to mu ni nikakor logično. Da pa za 570.000 zadolženih sredstev dobimo
po drugi strani 620.000 nazaj-potrebno je pretehtati, kaj je bolj pametno v tem primeru. Dosti je
bilo tudi govora o KS-ih, kar se tiče sestankov – njega to ne moti, da do sedaj niso imeli, odbori
tudi niso imeli na račun proračuna še sestankov. Za vse to je čas v javni razpravi, strinja pa se
kot je rekel Jožef Ferčak, da bi bilo treba vaške objekte kar se tiče priklopov na kanalizacijo
pokriti iz občinskega proračuna oz. bi to morala občina narediti-vendar pa je tu potrebno paziti,
ker nekateri gasilski domovi so v lasti ks-ov, nekateri spet ne. Spet naprej – nekateri predsedniki
KS-ov so proti, če jim občina kaj naredi. Sam je bil kar 8 let predsednik in ni imel te sreče-vendar
v proračunu se lepo vidi katera KS je kaj dobila in koliko. Glede gasilskega vozila pa ga čudi, da
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poveljnik GZ gospod Ferčak nič ne komunicira z predsednikom GZ, če je bil dogovor kot je bilo
povedano, sklenjen. Ni proti ureditvi centra Beltinci kot tudi nima nič proti, če se bo zanj uvedel
refendum, vendar pa če ta projekt ne bo realiziran, ponavlja svoj predlog iz prejšnje seje, da se
uredi cesta proti Aluvarju v KS Gančani.
Svetnik Slavko Petek pove, da eno od načel pravi, da se pri pripravi in izvrševanju proračuna
upošteva načelo učinkovitosti in gospodarnosti. V javnem sektorju dela že več kot 22 let in so mu
zadeve še kako jasne. Ne podpira zadolžitve, načelo gospodarnosti v današnjem času, ko je polno
socialnih problemov. Predlaga za center Beltinci referendum in naj povedo Beltinčani, če se s tem
projektom strinjajo oz. če ga želijo v svoji krajevni skupnosti. Tako on kot kolega Jožef Ružič o
predlogu proračuna ne bosta glasovala.
Župan dr. Matej Gomboši ponovno poudari, da ni korektno, da se predstavlja, da so vsi Beltinčani
proti centru, vsi dobro vemo, kaj botruje temu-dejstvo, da silijo da do realizacije ne bi prišlo.
Svetnica Gena Virag daje repliko županu dr. Mateju Gombošiju in sicer v smislu tega, da je rekel,
da ni pomembno v kateri krajevni skupnosti se vlaga in v kateri se nič ne vlaga, to je namreč še
kako pomembno. Na začetku mandata je namreč predlagala, da se naredi analiza katera krajevna
skupnost je prejela od strani občine sredstva, sedaj so minila štiri leta skoraj od tega, podatkov ni,
stalno prihaja do nategovanja, ko bi enkrat vedeli kakšni so ti podatki, bi bilo tistim, ki pridejo za
njimi bistveno lažje.
Računovodja Štefan Činč, lahko se pripravi te podatke, pa vendar sprašuje, kako se bo delilo
projekte kot so ceste, kolesarske – ostale bodo nazadnje le kapelice in vaški domovi.
V občini namreč gledamo na to, da se čim več projektov realizira, projekti so potem dobri za vse in
tudi včasih prihaja do tega da nas razpisi omejujejo, ene krajevne skupnosti pripravljajo razpise,
druge spet nimajo svojih projektov oz. idej, kaj bi se lahko naredilo-kako potem to deliti, ali je
potem smiselno vrtati za nazaj dodaja župan.
Svetnica Gena Virag doda, da se pogovarjamo danes o transparentnosti . Namreč če nimamo
analize, potem nimamo nič. Z vrtanjem nazaj pa ne vidi nič slabega. Poleg tega se spomni kot je
podžupan že povedal, da tisti, ki je več na občini, več dobi, ali je potem to smisel in način.
Svetnik Štefan Žižek daje repliko svetnici Geni Virag v smislu tega, da če bomo za nazaj iskali, se
bo lahko videlo, da bodo tisti, ki so bili prikrajšani dobro delali in da so bili nagrajeni tisti, ki so
delali slabo, kajti tisti, ki je bil pri t.i. skledi je dobil več, sicer pa če se nisi boril tudi nisi nič
prejel.
Svetnik Alojz Sraka daje repliko Štefanu Žižek, noče polemizirati, dejstvo je, da se nekatere stvari
dajo urediti, druge pa ne. Vendar pa če so pravila nastavljena potem ni težav. Namreč še vedno
mu ni jasno, kot je že zadnjič na prejšnji seji povedal, kako se lahko razdelijo kontejnerji za
ekološke otoke na tako nesmiseln način – večja KS ima manjše število le-teh kot manjša. Vendar
pa mu župan tu daje odgovor, da se je za vsako KS poslal vprašalnik koliko jih potrebujejo, pa so
bili razdeljeni na podlagi pridobljenih podatkov s strani predsednikov ks-ov.
Svetnik Jožef Ferčak daje repliko Štefanu Žižeku glede gasilskega vozila kot je povedal, z
predsednikom GZ sta bila oba pri županu na razgovoru in je bil dogovor sprejeti, da če bo možno
se nabavi vozilo v enem, če pa ne bo mogoče, pa v dveh letih.
Svetnik Roman Činč – izpostavlja se odnos predsednikov in župana – to ni prava relacija. Župan je
direktno izvoljeni, predsedniki KS-ov pa so le eni od sedmih v svetu ks-a in so posredno izvoljeni.
Pravi sogovornik je namreč svet KS-a, neformalni sestanki se lahko izvajajo po njegovem mnenju,
kaj več pa le z vsemi člani. Prav tako pove, da je potrebno vzpostaviti smiselno financiranje, ki bo
razumljivo, če prejmejo sredstva ob koncu leta je razumljivo, da jih ne morejo porabiti. Zdajšnji
način namreč ni sprejemljiv, na to so opozarjali že lansko leto, se je potrebno zmeniti. Nadalje tudi
demantira izjavo, da je bilo zaprošeno za projekt center Beltinci mnenje krajevno skupnost.
Govorilo se je za prostor med železnino in Zvezdo Beltinci, kasneje pa so bili sicer povabljeni na
predstavitev kot vsi ostali. Glede premoženja, pa je bilo v preteklosti premalo prodanega, najemine
so prenizke-od tega nimamo nič, že bi ga davno morali t.i. popredalčkati. Kar se tiče posojil in
kreditiranja, jemati kredit in potem spet z njim drugega odplačati, to nikakor ni v redu. Vidimo
kam je to našo državo pripeljalo, takšen način. Glede tega, da je župan povedal, da so Beltinci trg,

5

temu ni tako, Beltinci so panonska vas. O projektu pa ali je smiseln ali je nujen, o tem naj povedo
vaščani Beltinec. Svetniška skupina LDS ne bo glasovala o tem predlogu proračuna.
Financiranje krajevnih skupnosti, kot odgovori župan dr. Matej Gomboši, je bil zamik, saj so
sredstva prišla na račun bolj pozno, vendar pa je to izjema in ne pravilo, seveda hočemo, da
krajevne skupnosti sredstva dobijo. Ureditev centra Beltinci se bo funkcionalno uredilo in se je
umestilo v ta prostor po arhitekturnih pravilih. Glede zadolževanja pa bi z njim pokrili prejšnje
zadolževanje, občina se seveda ne bo zadolževala maksimalno.
Glede informacij in mnenj svetnikov o zadolževanju občine poda obrazložitev računovodja Štefan
Činč. Ko se je pred dvema letoma sprejemal proračun, je nastal problem, zakaj se ne financirajo
KS-i na podlagi dvanajstin, sedaj se dela tako in imamo še NUSZ pa spet ni dobro. KS-i pa po
zakonodaji nimajo pravice zahtevati, ampak o tem odloča edino lahko le občinski svet, ki ima to
pravico.
Center Beltinci, ki bo urejen tako, da bo prostor za vse ljudi, za celotno občino, trg kot tak pred
hrupno glavno cesto ne sodi. Tu bi bila društva, imamo vse največje znamenitosti ravno v tem
središču (grad, park, cerkev…), doda župan. Kot tudi še pove, da sluti, da je temu tako, ker je pač
volilno leto, če ne bi bilo, bi se sigurno danes drugače pogovarjali.
Svetnik Štefan Perša daje repliko županu in računovodji – strinja se z idejo Gene Virag o pripravi
podatkov in analize, katera KS je dobila koliko sredstev. O tem je govoril tudi že na seji odbora za
prostorsko planiranje. Dejstvo je, da je župan predlagatelj proračuna, računovodja odgovarja zanj,
vsak ima svoje, občinski svet pa dviguje roke in glasuje, pa je zato občinski svet na koncu kriv,
onadva itak nista nič kriva. Potrebno je razumeti, da se analiza premoženja tudi mora narediti –
objekti, domovi in ostali objekti-to se vse lahko zapiše in postavi v tabelo in tako ne bo prišlo do
prepirov. Vsak od svetnikov pa gleda na interes občine kot tudi na svoje volivce.
Jasno je, kakšna pooblastila ima kdo in da kot funkcionarji vsak svojo odgovornost nosi, pove
župan dr. Matej Gomboši.
Svetnik Igor Adžič sprašuje župana, če je slučajno pozabil seznaniti občinski svet s sklepom o
začasnem financiranju. Sam je razočaran, ker je pričakoval več, bistveno je, da je GURS objavil da
bodo te dni šli med občane informativni izračuni davka na nepremičnine, tudi občina bo prejela
svoj izračun. Polovica davka bo šla državi, polovico bo dobila občina – torej 50 % na faktor na
posamezno vrsto nepremičnine. V nadaljevanju je opozarjal na tveganje cene kanalizacije-čiščenje
voda, kar bo znašalo nekje 100.000 evropske subvencije občine na letni ravni. Nadalje
neurejenost akta NUSZ, kjer pride na pričakovanih 3000 uporabnikov, da bomo morali za tiste
plačnike vračati, ki so celotni znesek plačali. Glede centra Beltinci postopke pozna, moti ga med
drugim to, da župan govori o 620.000 evrov, pa razpis še sploh ni objavljen, prav tako občinski
svet ni bil seznanjen ne z PGD in PZI dokumentacijo in ni podal nobenega soglasja – v tem
primeru je težko govoriti kdo ima prav in kdo ne. Dobro bi bilo pridobiti še mnenja, saj le-ta niso
tako zelo draga-dejstvo je, da se gre tu za veliko vsoto denarja – skoraj 900.000 evrov. Potrebno se
je zavedati, da bo zaradi situacije v državi potrebno poskrbeti za stisko ljudi, za prostore za
brezdomce kot tudi za tiste, ki so žrtve finančnih ne treznih razmišljanj in nespametnih potez-t.i.
kreditni brezdomci, ker so brezperspektivni, kar je žalostno. Predlaga da se glasovanje o predlogu
proračuna kot takem preloži, sam ne želi glasovati.
Računovodja Štefan Činč pove, da je na prejšnji seji med predstavitvijo proračuna povedal, da je
župan sprejel sklep o začasnem financiranju in je bil le-ta tudi v mesecu decembru objavljen v
Uradnem listu RS.
Župan dr. Matej Gomboši pa še pove, da je vlada sprejela v svojem akcijskem načrtu, da je
potrebno na vsak način pobrati evropska sredstva in je naložila potencialnim kandidatom pogoje,
kaj vse morajo imeti že prej izpolnjeno da bodo lahko kandidirali – zato pa je bil razpis za
izvajalca za projekt že prej narejen. Zadnja odločitev je torej na OS, da v sklopu proračuna to
postavko tudi potrdi. Predlaga da se to podpre, da se bo projekt v dobro vseh lahko realiziral,
čeravno je volilno leto in opaža da je vse narobe.
Svetnik Igor Adžič odgovori, da ga dejstvo, da je volilno leto letos sploh ne moti in ne skrbi. Moti
ga le to, da se v tej državi opravlja javni razpis brez zagotovljenih sredstev. Kar se tega tiče se je
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pozanimal, kaj so neposredne regionalne spodbude. Glede kanalizacije pa tudi še ni dobil finančne
konstrukcije, kar ga še posebej skrbi.
Župan mu odgovori, da so vsi podatki javni, tudi vse cifre in številke. So nam na voljo sredstva in
če jih bomo na razpisu dobili, smo lahko več kot zadovoljni.
Sejo je ob 19.13 uri zapustil svetnik Igor Adžič.
Svetnik Martin Duh pove, da glede financiranja zgleda da zadeva ni dorečena, da bi se vedelo,
konkretno za Melince imajo neka sredstva, ki pa so premalo, da bi naredili plan, ki je v predlogu,
če bodo čakali s sredstvi do kocna leta, ne morejo nič narediti,. Zatorej sprašuje, ali je možnost,
da na nek način dobijo ali garancijo ali nadomestilo s strani občine, da bodo lahko to speljali?
Drugo kar je že zadnjič opozoril pri proračunu – poravnava razlike nakupne cene za parcele kjer je
sedanja ČN - en del tega je že povedal zadnjič, poudarja, takrat lastniki parcel in svetnica ki bila
takrat ni vedela za ceno. Šele v prejšnjem mandatu del svetnikov opozorilo ,da država za iste
parcele plačuje po 6 x več kot je občina kupovala. Zato so takrat zahtevali, da je prišel na sejo
cenilec z visokim stažem glede cenitve in vse obrazložil in takrat se je ugotovilo, da je cena bila
prenizka, to ni pošteno, do krajanov, ki so parcele prodali. Glede proračuna in centra Beltinec je
zadnjič glasoval »za« in pri tem se je opredelil kot se je. Sedaj pa opaža, da je moč na strani drugih
strank in ne več na njihovi strani kot je to bilo v prejšnjem mandatu, ko so bili oni najmočnejši.
Zato prenaša odgovornost na njih, saj so močnejši in bodo že vedeli kako in kaj. Sam pa se bo
glasovanja vzdržal.
Glede odkupa zemljišč takrat – torej iz prejšnjih mandatov prisotnim in Martinu Duhu poda v
obrazložitvi direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, ki še doda, da se je cena v letih od takrat
spremenila, dejstvo pa je, da je občina odkupovala tiste parcele, za katere so lastniki dali soglasje.
Martin Duh replicira in pove, da se zaveda situacije, kar pravi direktor, saj ima načeloma prav,
dejstvo pa je, da takratni cenilec ni po količniku in metodologiji se pri izračunih takrat ravnal
(kmetijsko v gradbeno) to so ugotovili in dokazali občinski upravi, ker cenilec ni upal takrat priti
na os, potrjuje to vso zadevo, ki je bila zmanipulirana. Prosi samo, da se pošteno za vse to uredi
in da ne bodo n Melinci prikrajšani.
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš še pove, da se vsak cenilec mora zavedati
odgovornosti in tudi sankcij. Poleg tega pa so bila tista zemljišča odkupljena ko stavbna takrat,
ker če b bila drugače, bi cena bila bistveno nižja.
Svetnik Bojan Vereš upa, da bo po razpravi zavladal konsenz in se bo predlog proračuna potrdilo.
Ker se izpostavlja graje, izpostavi sam tudi pozitivne stvari. Vsi vemo, da bo občina dobila manj
sredstev kot leta prej, pa vendar v proračunu ostanejo enaka sredstva kot lani za KS-e, vrtec, šolo,
društva. Glede centra Beltinec pa se spomni, da je pred nekje dvema letoma Roman Činč na eni
od sej govoril o tem, da naj se uredi center Beltinec. Meni, da čeravno je predlog na mizi, kakršen
koli bi bil ne bi bil dober ravno v tem predvolilnem času. Center Beltinci ne gledati preozko, le-ta
ni le za Beltinčane ampak za celotno občino, ki bo povezoval vse občane, zato bi bilo smiselno da
se povpraša tudi njih, če si center želijo ali ne. Ob koncu izrazi upanje, dabomo oblikovali skupni
proračun in da ga bomo tudi realizirali.
Svetnik Roman Činč se ne spomni se, da bi ta predlog dal pred dvema letoma. Povabilo takrat kot
se spomni se je nanašalo na vso zainteresirano javnost. Noče da se govori na pamet, potrebno je le
pravilno brati dokumente.
Svetnik Matej Zavec ima ob vseh teh razpravah, kar je poslušal, ima občutek da imamo v občini 8
občin in to se pozna pri oblikovanju proračuna. Glede Centra Beltinec so bili podani za in proti
argumenti, vendar pa je zadeva strokovno podkovana in je odvisna od sredstev, torej če bomo
sredstva dobili iz EU se bo realiziral projekt, drugače ne. Glede zadolževanja in zakonsko
določenih postavk je računovodja Štefan Činč lepo vse obrazložil, skrbi pa ga dejstvo, da so začeli
osebno obračunavati s pripravljalci proračuna. Tudi lanskega in predlanskega in prvega v tem
mandatu je pripravljala popolnoma enaka ekipa, sicer pa ima vsak pravico rezultate svojega dela
ocenjevati in ne od drugih. Za ne dogajanja in težave v KS-ih pa tudi ni potrebno kriviti za vse
župana in občinsko upravo. Svetniška skupina SDS bo podprla predlog proračuna saj ga je podprl
tudi odbor za proračun in finance, saj so odgovorni do svojih občanov.
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Svetnik Alojz Sraka daje repliko in sicer v smislu da je v predlogu proračuna sicer marsikaj
dobrega, marsikaj pa bo potrebno tudi spremeniti, kar je dejstvo. Noče pa da se negativna oz. črna
reklama pojavlja v zvezi s to sejo kot se je z prejšnjo na raznih socialnih omrežjih. Vse kar je treba
doreči je potrebno doreči tukaj, na sami seji, v tej sejni sobi, javno. Sam o tem predlogu proračuna
ne bo glasoval.
Razprava se zaključi in ko župan želi predlagati glasovanje, ugotovi, da so sejo sveta ob 19.31 uri
zapustili svetniki Slavko Petek, Jožef Ružič, Roman Činč, Srečko Horvat, Alojz Forjan, Alojz Sraka,
Štefan Perša, Marjan Smodiš, Jožef Ferčak, Alojz Ladislav Horvat in svetnica Gena Virag.
Župan dr. Matej Gomboši ugotavlja, da je prisotnih le 8 svetnikov (Dušan Horvat, Martin Duh,
Štefan Žižek, Bojan Žerdin, Bojan Vereš, Marjan Balažic in Matej Zavec), torej sklepčnost ni
zagotovljena in se glasovanje ne more izvesti in pove, da v skladu z 87. členom Poslovnika
Občinskega sveta Občine Beltinci, ker je bila opravljena razprava o popravljenem predlogu
proračuna, se le-ta pošlje v javno razpravo, ki bo trajala do 28.02.2014.

Župan sejo zaključi ob 19.32 uri.

Zapisala:
Lilijana BEŽAN

Župan:
dr. Matej GOMBOŠI
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